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§25

Öppnande av möte
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§26

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§27

Val av protokollförare
TIII

§28

protoko|lförare utsågs Marie-Louise Scanlan. En närvarokontroli av deitagare genomfördes.

Val av justerare
Beslutades att Jämte ordförande och vd utse Sven Hugosson att justera dagens
protokoll. Noterades att protokollet

§29

kommer

attjusteras digitalt.

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades

§30

till

handlingarna.

Bliaga 1

Personal och organisation
Roslagsvatten 2.0
Christian

Wiklund informerade

Uppföljning av de má|

om

arbetet

som används

med

Roslagsvatten 2.0 och "Topp 5

för att utveckla

om

5”.

verksamheten förevlsades.

Kundserviceuppdrag
Ett förnyat avtal

med Täby avseende

VA har tecknats på fem år. Gällande
kommun återkommit med ett avtalsförslag.

Kundservice för

hantering av Kundservice för Avfall har Ekerö

Bilaga 2

'

VA

§31

Ulf Kjellberg

informerade

om pågående

arbeten och projekt.

pågående större projekt har påbörjats

Ett stort antal

eller

kommer

starta

under 2021-

2022, bland annat Tuna Torg, Täljö Strandäng, Säby Hage och Valsjöskogen.

Investeringar

i

stora framtida projekt utan förväntade intäkter är nödvändiga,

rundmatning av dricksvatten Margretelund - Skärgårdsstad, ny huvudmatning
Kanalstaden, samt huvudledning mellan Stava och Täljö är några exempel.
Svenskt Vatten kommenterar

i

till

sammanfattningen av publikationen "Kommentarer

till

\

2020 års taxestatistik” att medelvärdet av höjningar av VA-taxor
till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov.
§32

i

Sverige har långt kvar

Bilaga 3

VA-försörjning
Bo

Koller

informerade

under 2022

till

om

planerade reinvesteringar

i

anläggningar och Iedningsnät

2024. Reningsverk och pumpstatloner åtgärdas för att renoveras och

säkra kapaciteten. Berga vattentorn renoveras och får uppdaterat skalskydd.

Större händelser
Roslagsvanen AB

|

Box 437 184 26 Åkersberga
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1
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Skyfallen

i

slutet

reningsverk.

med

av maj orsakade ett

Upp emot 59

tillskottvattnet

fastigheter

med

i

flertal

mm regn föll

spillvattennätet

dagvattnet kopplat

främst runt Sätterfjärden och

i

i

bräddningar

genomförs

till

i

pumpstationer och

kommun.

Österåkers

För att

komma tillrätta

ett projekt att Identifiera felkopplade

spillvattenledningar.

540 fastigheter Österåker,
i

Båtstorp och Smedby, inspekteras under 2021.

Omorganisation Iedningsnät

som

En omorganisation och nyrekrytering planeras

ett led

i

arbetet att minska

underhållsskulden. Dedikerade uppdragsteam för större relnvesterlngslnsatser ökar
andelen arbetstid för planerade åtgärder och minskar därmed andelen arbetstid för

akuta ärenden.

Status renlngsverken

Kapacitetshöjande åtgärder har vidtagits vid Margretelunds reningsverk efter att
gränsvärden överskridits under 2021. Åtgärderna har gett förväntat resultat och
gränsvärdet för årsmedelvärdet beräknas därmed underskrldas.

Could-analys

En anaiys av halten av covid«virus

sedan ett antal veckor

§33

I

avloppsvattnet utförs vid Margretelunds renlngsverk

tillbaka.

B“aga 4"5

Avfallstaxa
Peter Nyström informerade

om

ett

omfattande arbete som genomförts för en ny
och rörliga

struktur för avfallstaxan. En tydligare uppdelning mellan grundavgift

kostnader har resulterat

i

att fasta

kostnader som ska påverka grundavgiften Inte längre
till ny taxa innebär en sänkning av avgiften för de

belastar rörliga kostnader. Förslaget
flesta kunder.

En grundavglft för tömning av siam (enskilt avlopp) föreslås Införas.

Beslut
Styrelsen beslutar

-

kommunfullmäktige

att föreslå

att besluta

om

införandet av grundavgift för

slam från 2022
-

kommunalfullmäktige

att föreslå

slamtömning
-

att föreslå

för

att besluta att ta bort

subventionen pá

permanentboende skärgården
i

om

kommunfullmäktige

att besluta

kommunfullmäktige

att besluta att

omfördelning av avfaltstaxan för

2022
-

att föreslå
gälla från

och

med den

kommunfulimäktiges besiut vinner laga
-

att före5|å

kommunfullmäktige

avfallstaxan

till

den nya

avfallstaxan ska börja

ljanuari 2022 eller vid den senare tidpunkt
kraft

att delegera redaktionella förändringar

Österäkersvattens

AB

av

styrelse

Roslagsvauen AB
Tel

|

Box 437 18a 26 Åkersberga
Fax 08-540 835 70

08-540 835 00

ln(o@roslagsvatren.se

|

I

www.roslagsvauen.se

DOKUMENT ID:

20210609-30000

DATUM:

2021-06-09

SiDA 5

AV?

Roslagsvatten
§34

Bilaga 5

Avfall och miljölogistik
Peter Nyström informerade

om pågående arbeten

och projekt.

Brännbacken ÄVC
Nytt säkerhetsskäp för mottagande av bilbatterier har medfört att bilbatterier återigen
kan lämnas vid ÅVCn. Ny ailmänbelysnlng är försenad några veckor på grund av
fraktbåtsolyckan Suezkanalen. Automatisk fakturering av företagskunder har startat,
i

närmare 600 kunder har redan

fått

en automatiskt genererad faktura.

ÄVC Ingmarsö
inkomna anbud vid den genomförda upphandlingen och ny konkurrensutsättning
genomförs nu. Planerad byggstart efter sommaren och invigning under senhösten 2021.
Inga

Pilotprojekt

En test av gemensamhetsbehâllare med sensorer som mäter fy||nadsgrad
genomförs skärgården.

i

behållaren

i

Bostadsnära insamling av sorterade förpackningar på Ingmarsö
testas

§35

i

i

samarbete med

TMR

sex månader.
Bi|aga 5

Ekonomi
Maria Appel redovisade delärsresultatet per 30/4-2021 samt prognos per 31/12-2021
och svarade på styrelsens frågor. Prognosen för helåret vlsar på ett betydligt bättre
resultat än budgeterat.

Balansräkning och solldltet redovlsades.

§36

- 2024

Resultat- och investeringsbudget 2022

Bilaga 7-9

_
Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 2024 för
Österåkersvatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen
anställda och minska kostnaderna för konsulter.

Jämförelse av bruknings- och anläggningsavgifter samt avfallsavgifter

kommuner

med

övriga svenska

förevisades.

Beslut
Styrelsen beslutade:
-

om

-

att föreslå

resultat-

med 4,0
-

-

procent för 2022

att föreslå

med

7,0

och Investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023 2024
att besluta om höjning av VA-brukningstaxan

kommunfullmäktige
kommunfullmäktig

att besluta

om

höjning av VA-anläggningstaxan

pmcent för 2022

att föreslå

kommunfullmäktige

att besluta

om förändring

av ”§15 Övriga

avgifter" enligt redovisat förslag
-

kommunalfullmäktige att besluta att den nya VA«taxan ska börja
den ljanuari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges

att föreslå

från

gäl|a

beslut vinner laga kraft

Roslagsvatten
Tei
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-

att föreslå

kommunfullmäktige

nödvändiga redaktionella
-

att

uppta nya

län för

att

tiliägg

i

uppdra

åt Roslagsvatten

AB

genomföra

att

taxorna

VA med kommunal borgen med

65,0 mkr för 2022, beviljad

borgen finns
-

att

uppta nya län för

beslut

§37

om

borgen

i

avfall

med kommunal borgen med

12,0 mkr för 2022, för

kommunfullmäktige

Vd informerar
Christian

Wiklund informerade om'den genomförda upphandlingen av samverkanspart

Bi'aâa

10

Bilaga

x'ååiöå

i

ÖVAR-projektet. 1/7-2021 sker första styrgruppsmöte för samverkansprojektet.

§38

NYAB
Mattias Skarellus informerade

dotterbolaget

till

om

arbetet

med

bildandet av NYAB, det

gemensamma

österåkersvatten och Vaxholmsvatten. Under vecka 27 planeras

styreisemöte och bolagsstämma

NYAB

i

att hållas.

Beslut
Styrelsen beslutade att:
-

notera att kommunfullmäktige

i

AB

Österåker och Vaxholm samt Roslagsvatten

godkänt genomförandet Beslutsärendet
i

-

genomföra åtgärder

enligt Beslutsärendet

och härlgenom fatta de

Beslutsärendet formulerade besluten samt verkställa
-

föreslå att

bolagsstämman

i

desamma

fattar beslut att:
-

”NYAB" och uppdra
genomföra köpet och

förvärva Iageraktiebolag
åt Roslagsvatten att

fastställa uppgifter för antal aktier, aktie-

kapital

med

enlighet

I

bolagsordning och

övriga handlingar
-

uppdra

åt

Mathias Lindow

att företräda

AB vid kommande
NYAB och där rösta för

Österåkersvatten

bolagsstämma
genomförande enlighet med
I

Besluts-

i

ärendet
-

överlåta del av fastigheten Österåker

Margretelund 16:95

till

NYAB

utkast

t||l

fastighets-

enligt villkor

i

i

allt

väsentiigt

överlåtelseavtal
-

överlåta aktier
i

allt

NYAB

i

till

Vaxholmsvatten AB

väsentligt enligt utkast

till

aktie-

överlåtelseavtal
-

AB

Österåkersvatten

ska ingå aktieägaravtai

avseende ägandet av NYAB,
enligt villkor
-

uppdra

i

utkast

åt Christian

till

allt

i

väsentligt

aktieägaravtal

Wiklund

att

förhandla

och genomföra de ändringar och/eller

som kan

krävas

I

samband med

dokumentationen
-

färdigställs

uppdra åt Bror Jansson
räkning

(a)

vidta

tillägg

att

att för bolagets

ovannämnda
Roslassvatten

AB

|

Box 437 184 26 Åkersberga

Tel 03-540 835 00

Info@ros)agsvatten.se

|

I

Fax 08-540

835 70
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rättshandlingar, och (b) underteckna

dokumentation som

är

all

nödvändig för

genomförandet.

§39

§40

Nästa möte
17/6-2021

kl.

09.00 årsstämma

29/9-2021

kl.

15.00 styrelsemöte

1/12-2021

kl.

15.00 styrelsemöte

Mötet avs|utades
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet

avslutat.
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Förslag

beslut

till

om

ändring av avfallstaxan och

slamtaxan Österåkers
i

Förslag

till

kommun

beslut

AB styrelse

Österåkersvatten

hemställer om

att

kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavglft för slam från 2022

att

kommunaU'u/Imäktlge beslutar att ta bort subventionen på slamtömnlng för permanentboende
[skärgården

kommunfullmäktige beslutar om omförde/nlng av avfallstaxan för 2022

att

kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och

att

med den

1

januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges Iagakraftvunna beslut

kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan

att

till

Österåkersvatten

AB styre/se

Sammanfattning
Avfallshanteringen är avgiftsfinanslerad och avgifterna

behandling av

avfallet.

Taxan är uppdelad

i

taxan ska täcka

I

grundavgifter och

kostnader för administration, planering, återvinningscentral
för

abonnemang och andra

tjänster

som

alla

kostnaderför insamling och

rörliga avgifter.

mm. och

Grundavgift täcker

rörliga avgifter täcker

kostnader

fastighetsägarna beställer.

2022 går ansvaret för insamling och behandling av t|dningar (returpapper) över från producenterna
kommunerna. Detta medför ökade kostnader med 27 kr per grundavgift.
Gru ndavgiften för småhus

abonnemang
sin

ligger kvar på

samma

för hämtning av avfall. Detta leder

årskostnad

med

10,2%. En

villa

l

nivå
till

som

att

till

tidigare, samtidigt sänks avgiften för

en familj som bor

insamlingsområde skärgård sänker

i

en

villa

på fastlandet sänker

sin ârskostnad

med 1,2%

En grundavgift för enskllda avlopp på 629 kr per år föreslås införas. Kostnaden för slamtömning sänks
samtidigt kraftigt. De flesta enskilda avlopp töms två elier fler gånger per år. En fastighet som har två (2)

tömningar

eller fler får

per år får en höjning

en sänkning av

med 4,3%

sin totala årliga kostnad. Fastigheter

på fastland och 6,7%

i

med

enbart en

(1)

tömning

skärgården.

Grundavgiften för flerfamiljshus höjs, samtidigt som abonnemangen för hämtning av avfall sänks. För en
med insamling kärl blir kostnaden per lägenhet princip oförändrad (höjning med 0,4%).

fastighet

i

I

Bakgrund
Avfallshanteringen är avgiftsflnansierad och avgifterna

I

taxan ska täcka insamling och behandling av

entreprenörer, kostnader för återvinningscentral, kundservice, utveckling av
m.m. Avgiften är uppdelad en grundavgift och en rörlig avgift som beror av
information
verksamheten,
hämtas samt huruvida matavfallssortering sker. Den beräkningsmodell som
avfallet
kärIstorlek, hur ofta
avfall,

ersättning

till

i

grund för nuvarande avfallstaxa konstruerades 2018. De justeringar av avgifter som har gjorts
sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter. Beslut om en sådan justering
fattades senast december 2020 och träda kraft januari 2021. Eftersom det fanns behov av en översyn
ligger

til!

i

i

i

(4)

&
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som

av de tjänster

erbjuds

våren 2021. Ett förslag
Avfallstaxan är indelad

i

Österâ ker, liksom av beräkningsmodellen, har en genomgång gjorts under
avgiftsnivåer har därefter tagits fram.

med justerade tjänster och nya
i

två delar: grundavgifter

som

bland annat täcker kostnader för avfailskärl,

som täcker kostnader för insamling och
avgifter ingår även tjänster som är valfria exempelvis hämtning av
med att fördela
strikta
den nya beräkningsmodellen är vi mer

återvinningscentralen och kundservice, samt rörlig avgift

behandling av

avfallet.

I

rörliga

grovavfall och trädgårdsavfall.

I

kostnaderna mellan grundavgifter och de

De

rörliga avgifterna.

rörliga priserna ska enligt

modellen

enbart ta kostnader för entreprenörsersättning och behandlingskostnader. Detta har medfört att det
blivit en förskjutning så att mer kostnader hamnar på grundavgiften nu.

Grundavgift
2022 går ansvaret för insamling och behandling av tidningar över från producenterna till kommunerna.
Detta medför ökade kostnader som läggs på grundavgifterna. VI har även kvar kostnader för insamling
av glasförpackntñgar och tidningar
över. Detta
vi

i

skärgården

som

vi

tidigare räknat 'med att producenterna skulle ta

sammantaget belastar varje grundavgift med 27

kr.

Kostnader för tidningsinsamling

kommer antagligen öka varefter systemet byggs ut, men kostnaderna
kommer vi få bort så snart producenterna tar sltt ansvar även skärgården.

ha även framöver och

glasförpackningar

För avfallstaxan

som

kommer

för

i

började gälla 2018 beslutades det

om

att

grundavgiften för flerbostadshus skulle

av grundavgiften. Ett räknefel gjordes dock så att nivån hamnade på 60%. Vi harjusterat det,
vilket leder till en höjning med 153 kr. Nivån på grundavgiften motiveras med att flerfamiljshusen nyttjar
återvlnningscentralen samt att hämtning av grovavfall enbart debiterar insamllngstiänsten och ej
vara

70%

behandling av avfaHet. Behandlingskostnaden tas ut grundavgifterna.
i

hämtning har man tldigare betalat en halv grundavglft. Denna halvering föreslås att tas
kunder får betala hel grundavgif-t. De som får dispens för uppehåll hämtning har fortsatt
och
dessa
bort
att
möjlighet
nyttja återvinningscentralen samlare, kundservice och alla andra funktioner som
finansieras av grundavgiften. Ros|agsvatten hanterar även deras dispensansökningar, vilket gör att de

Vid uppehåll

i

i

belastar administration och planering

i

lika

stor utsträckning

som

ett normalhushâll

l

kommunen.

Grundavgift för enskilda avlopp
Fastigheter

med

enskilt

avlopp föreslås debiteras

med en

särskiid grundavgift.

upp mycket resurser beträffande administration och planering

i

dagens taxa betalas av

aila.

kommunala VA-nätet betaiar redan en grundavgift för det och bör
även för fastigheter som har enskilt avlopp.

Fastigheter kopplade
belastas

vilket

De enskilda avloppen tar

till

det

inte

Rörlig avgift
av
ny taxa innebär att den rörliga avgiften för hämtning av avfall kärl sänks för alla typer
abonnemang som sorterar sitt avfall. Vid de senaste årens justeringar av taxan höjdes både
grundavgiften och den rörliga avgiften utan att nya beräkningar gjordes för varje enskild tjänst och det
Förslaget

i

till

finns nu ett

utrymme

för att sänka

Vi eftersträvar transparens

och

den

rörliga

likställighet

delen av avgiften.

avseende konstruktion av

rör|ig avgift. Förslaget

till

ny taxa

densamma per hämtningstlllfälle. oavsett
abonnentkategori som använder tjänsten. Avgiften för en viss

innebär att avgiften för hämtning av kärl av en viss storlek är

hur ofta kärlet hämtas och oavsett vilken

därmed densamma för småhus, flerbostadshus och verksamheter. Samma princip gäller
för säsongshämtning. Undantag görs syfte att minska transporter och avfallsmängder för hämtning
156, 208 och 260 gånger per år. För dessa hämtintervall sker en uppräkning av avgiften med drygt 7%.
kärlstorlek blir

i

Dessa typer av abonnemang används av flerbostadshus och verksamheter på fastlandet.
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Förslaget
pris.

att abonnemang med matavfall kärl även fortsättningen har ett lägre
mot de som inte sorterar ut sitt matavfall för att motivera fler att sortera.

ny taxa innebär

till

Prisskillnaden ökar

i

i

med 5 extra töm ningar under högsommaren föreslås tas bort. Vår entreprenör kör
sträckor för att tömma dessa kärl och det har visat sig att en hög andel av kärlen Inte ställs ut för

Tilläggsa bon nema ng

långa

tömning. Miljöbelastningen

budningar

om

hämtning

men

behovet finns
det går att

få

hög per insamlat kHo. Kunderna har möjlighet

blir väldigt

att

tömma

hämtat

oftare än varannan vecka.

I

att lägga

skärgården går det inte

att få extra

flera säckar vid varje hämtningstlllfälle.

säsongsabonnemang det ena med 7 hämtningar, med hämtning varannan vecka,
med start [juni till och med augusti. Det andra har 13 hämtningar med hämtning varannanvecka, från
och med april till och med oktober. Förslaget till ny taxa innebär att vi tar bort abonnemanget med 7
hämtningar. Anledningen är att det blir en mer ratlonell och kostnadseffektiv insamling samt en enklare
Det finns

dag två

i

taxa. Vi har

även

olika

information från Infrastruktur och anläggning Samt boende

fått

kunder som har det kortare abonnemanget
avfall

nyttjar sina fastigheter

i

skärgården

många

att

under längre period och dumpar

sitt

på andra platser.

Det vanligast abonnemanget för åretruntboende småhus på fastlandet får en sänkt kostnad med 10%.
För motsvarande skärgården blir sänkningen 1,8%. Det vanligaste abonnemanget för säsongsboende
i

i

på fastlandet sänks

med 6,4% och motsvarande

i

skärgården höjs

med

1,6%.

Slamtömning
Förslaget
kraftigt

till

ny taxa

med

grundavgift för enskilda avlopp, innebär att slamtömningspriserna sjunker

både på fastland och skärgård.
i

slamtömnlng för de som bor året ru nt skärgården tas bort. Inom ett
behandla alla fastighetsägare lika och måste därför ha samma priser för

Vi föreslår att su bventionen för

insamlingsområde måste

samma tjänst.

I

VI

i

likstäilighetsprincipen

i

att kommunens
Medlem kommunen är
egendom kommunen eller skattar där.

kommunallagen 2 kap 3 § där det anges

medlemmar ska behandlas Hka om
den som ärfolkbokförd kommunen, äger fast
enligt 1 kap. 5

det inte finns sakliga skäl för något annat.

'3'

Ägare

till

i

fritidshus kan alltså inte behandlas olika

om det

i

i

inte finns särskilda skäl för det. Att

folkbokförda är inte ett sådant skäl då mediemsdefinitionen uttryck|igen omfattar ägare

tili

de

Inte är

fast

egendom.
Gemensamhetslösningar för småhus
Pâ platser där sophämtning knte kan ske
framkomlig,

anordnas gemensamma

vid fastighetsgrä ns, exempelvis på grund av att

vägen

inte är

uppställningsplatser varifrån avfallet hämtas. På vissa platser

och på andra platser kan exempelvis bottentömmande behållare användas.
Avgiften per hushåll för dessa gemensamma lösningar föreslås vara 80 % av avgiften för hämtning av det
vanligaste abonnemanget för småhus inom respektive insamlingsområde.

hämtas

avfal|et

i

kärl

Flerfamiljshus

Avgiften för hämtning av avfall

i

flerfamiljshus sänks kraftigt. Det vanligaste

med 20%. Krantömda
per kilo som uppväger detta.

kärlhämtning sänks
lägre avgift

I

bi|aga 1

Ekonomisk konsekvens för

olika

abonnemanget med

behåliare får en högre tömningskostnad sa mtidlgt

blir

det en

typer av fastigheter, samt förändring av de vanligaste taxorna.
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190

Småhus

Ilterskarl for restavfall

(26

ggr/år) 140-Hterskärl för

fastland

2540

matavfalf (26 ggr/år)

helår

2

280

-250

-10,2%

'

190

Småhus

fastla nd

literskärl för restavfall (13

ggr/år) 140-literskärl för

sässong

matavfall (13 ggr/år)

2035

1

905

-130

-6,4%

Säck (26 ggr/ år)

4213

4 164

-49

-1,2%

Säck (13 ggr/år)

3488

3

545

57

1,6%

1624

7

0,4%

244

-510

48,5%

-189

-2,9%

Småhus skärgård
helår

Småhus skärgård
sässong

660-l kärl för restavfall, (52

FIerfamiIJshus per

ggr/âr) 140-I kärl för matavfall

lägenhet

(52 ggr/år)

Fastighet

med

enskilt

avlopp Fastland
Fastighet

med

1617

-

0-3

m3

2 tömningar per år

2754

2

0-3

m3

2 tömningar per år

6528

6 339

enskilt

avlopp Skärgård

Tabellen visar på hur olika typer av hushåll påverkas ekonomiskt av förslaget

till

ny avfallstaxa,

'

Avfallshämtning och slamtömning redovisasseparat.

1 530

Småhus

071

Flerfamiljsh us

918

Verksamheter

1530

1 530

0

629

Enskilda avlopp

Förändring av

Restavfall

Restavfall

Restavfall
Restavfall
Restavfall

i

i

i

i

i

pris

på grundavgifter.

kärl

190L varannan vecka helår

kärl

190L varannan vecka V 1640

säck varannan vecka helår skärgård
säck varannan vecka VIS-40 skärgård
kärl

Slamtömning

1

660 52 ggr/år

enligt

I

schema 0-3 kbm

Slamtöm ning enligt schema 0-3 kbm (skärgård)

Småhus
Småhus

Småhus
Småhus
FlerfamHjsh us

Småhus
Småhus

Förändring av pris på de vanligaste typerna av hämtning.

750

1010
505

375

2683

2 634

1958

2

015

12586

9 957

1377

808

3264

2

855
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Dagordning
-

-

Ny

avfailstaxa

1:-;

avfall

2022

ÅVC Brännbacken - återrappurterlng

ÅVC Ingmarsö

.

Status

'

Pilotprolekt

I

skärgården

Bakgrund - repetition
°

Roslagsvatten albetar med kontinuerflg översyn av gällande
avfallstaxon namn är ett sätt att styra kunder mot bättre
mlUör/ktlga va!

Ny'avfallstaxa
-

Förslag

till

2022

beslut

-

'

mxan ska h/älpa kammunen att uppfylla avfallsplanen

'

Ros/agsvatten strö var efter att Ilkrlkta taxorna

Österåker så mycket
-

I

Vaxholm och

som möjligt

Under 2021 pågår ett omfattande arbete med att/örbättm
Ny taxa föreslas börja gälla 1 januari 2022

tuxorna.
-

Beslut önskas av styrelsen på

2021.

&

Helt ny

&

Roslagsvatten

kommunalt ansvar från 2022

Ny

kommande sammanträde

Roslagsvatten

tydligare struktur på avfallstaxan

Den nuvarande taxans

struktur är från 2018. inför den nu

föreslagna taxan för 2022 har ett omfattande arbete

Returpapper (tidningar)

I juni

med

ny

struktur genomförts:

Kostnaden för insamlingen och
behandlingen

.

Tydligare uppdelning mellan grundavglft och rörliga kostnader

'

Fasta kostnader

kommer att

belasta grundavgiften

som ska

påverka grundavgiften har tidigare

belastat rörliga kostnaderna (abonnemangen)
I

presenterat taxeförslag

belastar det "endast"

med

27

-

Införande av grundavgift för slam (enskilt avlopp)

'

Förslag

kr/grundavgift avseende 2022

&

Roslagsvatten
-4

till

ny taxa innebär en sänkning för de

flesta

&

kunderna

Roslagsvatten

Grundavgift - kommunalt
'

Grundavgiften består av fasta kostnader

som

Grundavgift

avfall

Roslagsvanen har

-

enskilda avlopp (slam)

Nyhet taxefürslaget för 2022

-

I

oberoende vilket abonnemang en fastighetsägare väljer.
'
'

De

två största kostnaderna

Kunna Jämlöra

grundavgiften är administratlun och

I

som

avfalistaxan

mer

har ett lågt antal kunder

rättvist

med

med

andra

kommuner

enskilda avlopp

.WC-kostnader

De enskllda avloppen

'
-

-

Förslag för

Anledning

2022 - Grundavglften har samma

till

att grundavglften

_

am

53%

Him-åk"
.
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L
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"
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›
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"må

mwlllélupn/.milê

\

'

win-,l

nd

*

MM'

fastighetsägare. Kunder

som

i

dagens taxa betalas av

har kommunalt

VA här Inte

alla

ha

kostnader för detta

n

ms

2022 - Ny grundavglft: 629

4..:

med

.

2:33“ "5223:“.

-

<

[

kr för fastighetsägare

enskllda avIopp

v

M. A

Förslag för

'

&

&
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Roslagsvatten

Jämförelse mellan 2021 och 2022

Jämförelse mellan 2021 och 2022

-

Grundavgifter

-

upp mycket resurser beträffande

nivå är

2%

Mmmm...
lumläol

*

tar

administration och planering VIIket

slam

för

:on

ass
›

.

som för 2021

samma

kan bibehålla: på

huvudsakngen Införandet av grundavglft

|

nivå

-

Rörliga avgifter
Slnkn|nu av alla rörliga kostnader
Koslnad mot kund speglar Roslagavauans anlrapranörskoslnadar
mad en titel påslag vanligen. 34%
Abonnemang där kunden Inte sorterar har ellhdgre påslag
,

Flulamil :hus

.
.

Vanuamlmu
tnskildu avlon.

"lindring |v pris pl arundnullur.

Höjningen av gnlndavglñen för Flerba stads!! u: a r egentligen
en kanin aning av ett läknalell nuvarande taxa

Not.

&

Övriga forändringar

Roslagsvatten

- rörliga

Jämförelse mellan 2021 och 2022
-Totala kostnader för

kostnader
›

_lma m: tömning av enskilda avlopp

NHInlngen lürdnss: kund:r(53

st.) blir

I

kund

skärgården

1552 kr/tömnlnuekuömnlng 0-3 ma)

Moiverlu:
uch min: damma .amma
lnnm m
prmmnømmu 'Id/ur. In'hlomnumlndaenllummvn altanen 4?th 5 där dervnguull

Inmmuncm mrdkmmulu

»mmm bh om

del

III

rem m "Alina :Elfa ungar annat. Medlem I

arfolualfñ'ml Dmmunm, äger/'m
Mmmm: är milt! l Inn. 5 i den :om
J “
“ *

xhllaldinlumm'
'

:hinna:
Iaurqrmlom.

^

.

'

min...

“'

I

agendan l kummunln :har
:I
.Au

Ilunndr

H

www:

.

&

Roslagsvatten

:namnmmmmw "Manou".

w

.wauagsvatten

Förslag

till

beslut

Österåkmva "en AD sly/else beslutar u n hem: ?alla
.

:m kommunfullmdkllg: beslutar om Införandet av yrunduvgijtför :Iam från
2022

”"

'all'

"

L

'

på

ul“abøll

'

'

Il'ir

permanantbundel skärgårdan

om amJärdelnina avavlansruxanlür 2021

-

att kommunlllllmüklfgebulum

.

nn kammunfullmaktrgz beslutar att den nya avfallshxan :ha blirla gällaüdn
ach med den 1 jan uarlZøZZ

eller vid

den :ena/e tidpunkrkommwu'mlmüwyu

beslut vlnnnr laga kraft

.

att kommunfullmäktige delegerarrudaklløn :III: /drändrlnqurav :sr/Minna"

Österåkers VøHensAn style/.ra

&

till

Roslagsvatten

Automatisk fakturering av

Bilbatterier och belysning

företagskunder
'

Insamlingen startade äter den

'fnul lnkturerlnl

nu

mm

15 april
'

.

Ny belysning är försenad

i-eu-w

ca

sju veckor (armaturer fast

i
E

Suez-kanalen)

i...

.

l

.

- »munn-

1

.ImI I i .gang j
?INR i: i; 3:

Kraftig

startade 18 maj

n

Automatisk fakturering av
företagskunder
'rm anv.

n

41

st.

;

basiddanden

eller första

månaden

Roslagsvatten
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ökning av fakturerade kunder - automatisk fakturering
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